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SMURTO IR PATYEIV PREYENCIJOS IR INTERVENCIJOS YYKDYMO

TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo Kai5iadoriq r. Zieimari,q
mokykloje-darLelyje "Vaikystes dvaras", Ziehmariqskyriuje,,Varpelis", Pakertq skyriuje ,,Aitvaras,o
(toliau bendrai vadinama - Mokykloje) tvarkos apraSo (toliau - Tvarka) paskirtis - padeti Mokyklos
bendruomenei uZtikrinti sveikq, saugi4, uZkertandi4 keli4 smurto, patydiq, prievartos apraiskoms
aplink4, kuri yra psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugi.

2. Tvatka nustato smurto ir patydiq stebesenos, prevencijos ir intervencijos vykdym4
Mokykloje.

3. Tvarkos tikslas - siekiant ugdyti pozityvq vaiko elgesi ir sukurti draugiskq bei saugi4
atmosfer4, nustatyti, kokie turi biiti daromi veiksmai individualiu, grupes, klases, istaigos, Seimos
lygmeniu.

4. Prevencijos priemones, nukreiptos i visus Mokyklos ugdytinius, padeda isvengti
problemq (pvz., patyliq ar kitokio smurto) atsiradimo ir maZinti egzistuojandiq problemq mastq.
Tiems ugdytiniams, kuriems taikomos prevencijos priemones yra nepaveikios ir jq nepakanka,
taikomos papildomos prevencijos priemones ar (ir) programos, teikiama Svietimo pagalba.

5. Tvarka remiasi Siais principais:

5.1. i patydias butina reaguoti nepriklausomai nuo jq turinio (del lyties, seksualines
orientacijos, negales, religines ar tautines priklausomybes, i5skirtiniq bruoZq ar kt.) ir formos;

5.2. kiekvienas Mokyklos administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos
specialistas ar kitas darbuotojas, pastebejgs ar suZinojgs apie patydias irlar kitokj smurtq, turi
nedelsiant reaguoti ir stabdyti nepageidaujamo elgesio aprai5kas;

5.3. veiksmq turi buti imamasi visais atvejais, nepriklausomai nuo pranesandiqjq apie
patydias amZiaus ir pareigq, bei nepriklausomai nuo besitydiojandiqjq ar patiriandiq patydias amZiaus
ir pareigq;

7. Tvarkoje vartojamos s4vokos:

7.1. patyCios - tai psichologing ar fizingjegos persvar4 turindio asmens ar asmenq grupes
tydiniai, pasikartojantys veiksmai, siekiant paZeminti, iZeisti, lskaudinti ar kaip kitaip sukelti
psichologing ar fizing Lalq kitam asmeniui. Patydios gali bflti tiesiogines (atvirai puolant irlar
uZgauliojant) irlar netiesiogines (skaudinant be tiesiogines agresijos) :

7.1.I. Zodin6s patyCios - pravardZiavimas, grasinimas, ujimas, uZgauliojimas,
uZkabinejimas, erzinimas, Zeminimas ir kt.;

7.1.2. fizinbs patyiios - mu5imas, spardymas, spaudimas, dusinimas, uZkabinejimas, turtine
Lala ir kt.;

7.1.3. socialin6s patyCios - socialine izoliacija arba tydine atskirtis, gandq skleidimas ir kt.;
7.1.4' elektroninds patydios - skaudinandiq ir g4sdinandiq asmeniniq tekstiniq Zinudiq irlar

paveiksleliq siuntinejimas, vie5q gandq skleidimas, asmeniniq duomenq ir komentarq skelbimas,
tapatybes pasisavinimas, siekiant sugriauti ger4 vard4 arba santykius, paZeminti ir kt.

7.2, patyilias patiriantis vaikas - vaikas, iS kurio yra tydiojamasi.



 

7.3. besityCiojantysis/skriauddjas - vaikas ar suauggs, inicijuojantis patydias irlar
prisidedantis prie jq.

7.4. paty6ias patiriantis suauggs - administracijos atstovas, pedagogas, Svietimo pagalbos
specialistas artechninis darbuotojas, i5 kurio tydiojasi vaikas (-ai).

7.5. patydig steb6tojas - vaikas, matantis ar Zinantis apie patydias,

7,6. paty6iq prevencija - veikla, skirta patydiq fizikai maZinti, imantis Mokyklos
bendruomenes nariq (vaikq, administracijos atstovq, pedagogq, Svietimo pagalbos specialistq, kitq
darbuotojq, tevq (globejq, riipintojq) Svietimo, informavimo ir kitq priemoniq.

7.7. paty$q intervencija - visuma priemoniq, taikomq visiems patydiq dalyviams
(patiriantiems, besitydiojantiems, stebetojams), esant poreikiui itraukiant jq tevus (globejus,
rtipintojus).

7,8. patydiq preyoncijos ir intervencijos stebOsena - patyeiq situacijos Mokykloje
stebejimas, renkant, analizuojant faktus ir informacijq, svarbi4 Sio reiSkinio geresniam paZinimui bei
valdymui, rei5kinio tolimesnes raidos ir galimo poveikio prognozavimas.

7.9. Socialin6s ir emocinds kompetencijos-ugdytiniq savgs paZinimo, empatijos,
problemq ir konfliktq sprendimo, pykdio valdymo, streso iveikos, bendravimo ir bendradarbiavimo,
kiti socialiniai igudZiai.

8. Tvarka parengta vadovaujantis Jungtiniq Tautq vaiko teisiq konvencija; Lietuvos
Respublikos Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZiDros

istatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatymu, Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymu, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2017 m.kovo 22 d. isakymu
Nr. V-190 patvirtintomis ,,Smurto prevencijos igyvendinimo mokyklose rekomendacijomis";
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos 2017 m. birZelio 30 aplinkra5diu Nr. SR-3013

,,Del prevenciniq programq igyvendinimo mokyklose'o; kitais istatymus igyvendinandiais teises
aktais.

9. Visi Mokyklos bendruomenes nariai (ikimokyklinio, prie5mokyklinio ir pradinio ugdymo
ugdytiniai, administracijos atstovai, mokytojai, aukletojai, Svietimo pagalbos specialistai, tevai
(globejai, rtipintojai), kiti darbuotojai) turi buti supaZindinti su Mokyklos smurto ir patydiq
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka, j4 igyvendinandiais dokumentais ir patvirtinti tai savo
para5u.

II. sMuRTo IR PATYCIIT srrnESENA IR PREVENCTJA MoKyKLoJE

10. Smurto ir patydiq prevencija ir intervencija yra svarbi Mokyklos veiklos dalis, kurios
planavimu, organizavimu ir stebesena r0pinasi Mokyklos vadovas, Vaiko geroves komisijos nariai,
klasiq vadovai, aukletojai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o jos vykdyme dalyvauja visi
Mokyklos bendruomenes nariai.

11. Mokyklos vadovas yra atsakingas uZ Tvarkos parengimq ir vykdym4, uZ stebesenos
rezultatais paremto kasmetinio Mokyklos patydiq prevencijos priemoniq plano parengim4, jo
pristatymq Mokyklos bendruomenei ir vykdym4. Saugios ir palankios vaikams aplinkos kflrimu
rtipinasi Mokyklos Vaiko geroves komisija.

12. Saugios aplinkos Mokykloje kiirimas susijgs su socialiniq ir emociniq kompetencijq
ugdymu, kuris gali buti vykdomas:

12.1. integruojant i dalyko(-q) ugdymo turini;
12.2. igyv endinant prevencines programas;

12.3. integruojant i neformaliojo vaikq Svietimo veiklas, organizuojant prasmingas,
bendruomeni5kum4, savanorystg, pilieti5kum4, savirai5kq dalyvavim4 skatinandias veiklas;

12.4. kitu Mokyklos pasirinktu blidu.



13. Smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos jgyvendinim4 koordinuoja
ne maLiau kaip trys atsakingi asmenys, sudarantys smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos
vykdymo grupg (toliau - Vykdymo grupe). Mokyklos vadovas Vykdymo grupes nariais paskiria tris
Vaiko geroves komisijos narius irlar kitus asmenis, kurie kasmet:

13.1. inicijuoja ir koordinuoja anonimines vaikq apklausos vykdymq ir apibendrina jos
rezultatus.

13.2. surenka apibendrintus duomenis i5 aukletojq, klasir-1 vadovq, ar direktoriaus pavaduoto-ios

ugdyrnui del Mokykloje fiksuotq prane5imq apie patydias ir atlieka j q analizg;
13.3. remiantis apklausos ir praneSimq apie smurt? ir patydias analizes duomenimis, rengia

smufto ir patydiq prevencijos ir intervencijos priemoniq plan4;

13.4. aptaria turim4 informacij4, svarsto prevencijos ir intervencijos priemoniq taikymo plano
turini Vaiko geroyos komisijos posodyj0;

13.5. teikia siDlymus Mokyklos vadovui del smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos
priemoniq igyvendinimo Mokykloje, Mokyklos darbuotojq kvalifikacijos tobulinirno patydiq
prevencijos ar intervencijos srityje ir kitais klausimais;

13.6. teikia si[lymus Mokyklos vadovui del Mokyklos Tvarkos tobulinimo;
13.7. atlieka kitus Mokykloje Tvarkoje numatytus veiksmus.
14. Grupiq aukletojos, klases vadovai ar direktoriaus pavaduotoja ugdymui kasmet iSanalizuoja

ir apibendrina turimus praneSimus apie patydias, informuoja Vykdymo grupes narius,
koordinuojandius vykdymo Tvarkq, apie prevencijos, intervencijos taikomq priemoniq rezultatus
grupeje, klaseje, teikia kit4 svarbi4 informacij4, susijusi4 su patydiornis.

III. SMURTO IR PATYEIU INTERVBNCIJA MOKYKLOJE

15. Visais itariamq ir realiq smurto ir patydiq atvejais kiekvienas Mokyklos administracijos
atstovas, pedagogas ar Svietimo pagalbos specialistas, kitas darbuotojas reaguodamas:

15.1. isiki5a itarus irlar pastebejus smurt4 ar patydias * nutraukia bet kokius tok! jtarim4
keliandius veiksmus;

15.2. prirnena ugdytiniui, kuris tydiojasi, Mokyklos nuostatas ir elgesio taisykles;
15.3. jei ugdytiniui reikia pagalbos, kreipiasi i pagalb4 galindius suteikti asmenis (tevus

(globejus, r[pintojus) ar Mokyklos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
15.4. informuoja klases vadov4, aukletoj4 apie itariam as irlar ivykusias patydias ar smuftq,
16. Klases vadovas, aukletojas gavgs informacij4 apie itariamas irlar ivykusias patydias ar

smufiq:

16.1. i5siaiSkina situacij4, nustato, ar tai patydiq/smurto atvejis;
16.2. organizuoja individualius pokalbius su patydiq/smufto dalyviais, informuoja tevus

(globejus, riipintojus), esant poreikiui kviedia juos dalyvauti pokalbiuose;
1 6.3. vykdo tolesng patydiq/smurto situacijos stebesen4;

16.4. uLpildo prane5imo apie patydias/smurt4 formq (Priedas Nr. 1); jq perduoda Vykdymo
grupes pirmininkui.

17 . ULpildytq forrn4 priemgs Vykdymo grupes pirmininkas j4 registruoja Patydiq registracijos
Zurnale.

18. Klases vadovas, aukletojas nesiliaujant patydioms ar esant sudetingesniam patydiq atvejui
kreipiasi i Mokyklos Vykdymo grupg ir perduoda surinktus faktus apie netinkam4 elges!.

19. Vykdymo grupe, ivertinusi turim4 informacij4:
19.1. numato veiksmq plan4 (gali b[ti individualus pokalbiai su skriaudeju, skriaudZiamuoju,

stebetojais, jq tevais, klase, grupe, kt. priernones), supaZindina su jo nevykdymo pasekmemis
skriaudej4 ir jo tevus (globejus, riipintojus); esant poreikiui koreguoja veiksmq plan4;



19.2. informuoja Mokyklos direktoriq apie esamq situacij4;
19.3 vykdo plane numatytas veiklas, stebi, analizuoja, organizuoja pakartotinius susirinkimus

situacij os ivertinimui.
20. Administracijos atstovui, mokytojui, aukletojui, Svietimo pagalbos specialistui ar kitam

darbuotojui pasitydiojus i5 ugdytinio, asmuo pastebejgs irlar itargs patydias turetq informuoti
Mokyklos vadovq, kuris imasi Mokyklos Tvarkoje ar kituose Mokyklos dokumentuose numatytq
veiksmq.

21. Ugdytiniui pasitydiojus i$ administracijos atstovo, pedagogo, Svietimo pagalbos specialisto
ar kito darbuotojo, asmuo pastebejgs irlar itargs patydias turetq informuoti Mokyklos direktoriq, kuris
imasi Mokyklos Tvarkoje ar kituose Mokyklos dokumentuose numatytq veiksmq.

22. Kitiems patydiq dalyviams pagal individualius poreikius Mokykloje teikiama Svietimo
pagalbos spooialistq ar podagogrl pagalba,

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Visi dokumentai, esantys vaiko asmens byloje, ir duomenys, susijg su vaiku ir jo asmeniniu
gyvenimu yra konfidencialus ir naudojami tik tiek, kiek tai btitina atsakingiems fiziniams ar
juridiniams asmenims atlikti pavestas funkcijas, uZtikrinti vaiko teises ir teisetus interesus.
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Priedas Nr. 1

KAI SIAD oRIV p,. Llr,zw.aRIU M o KyKLo s DARZE LIo
6OVAIKYSTES DVAfu{5II

PRANESIMO AprE pATyeIAS AR SMURT.{ FORMA

PraneSimo data

Ugdymo lstaigos pavadinimas: Kai5iadoriqr. Ziehmariq mokykla-darZelis "Vaikystes dvaras"

Bendrieji duomenys:

Yaiko, paWsio patviias/smurtq vardas, pavarde, amZius, klase:

Vaiko/-q, kuris t.vCieiosi vardas, pavarde, amZius, klase:

Vaiko/-q, stebd-iusio pat.viias/smurtq vardas, pavardd, amZius,

klase:

I5samesn6 informacija apie ivyki:

Kam pranelta apie patydias/smurt4:

Kas prane5e apie patydias/smurt4:

Kada ivyko (data, val.):

Kur ivyko:
Kokia patydiry'smurto forma naudota ar itariama, kad buvo naudota:

tl
E
E

Fizinds: vaiko uZgaulio.limas veiksmais (pargriovimas, ispyrimas, kumSteleiimas, sp.jaudymas, daiktq
atimine.iimas ar gadinirnas, plaukq pe5iojimas ir pan.);

Socialinds: lvair[s gqsdinantys, bauginantys gestai, ignoravimas, siekiant parodyti, kad vaikas yra
nepageidau.iamas ar atstum iarnas;

Elektroninds: patydios vykstandios elektronineje erdve.ie: socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete,
naudo.iant mobiliuosius telefbnus (nemaloniq Zinudiq arba elektroniniq laiSkq ra5inejimas, skaudinantis

bendravimas pokalbiq kambariuose, vaiko asmeninio gyvenirno detaliq vieSinimas, tapatybes pasisavinimas ir'

pan.).

E Kiti pastebdjimai (iLaSyti)

Ar yra Zinomas tokio elgesio
pasikartojarnumas:

Duomenys apie patyiig dalyvius:

Mokyklos pedagogo ar kito darbuotojo elgesys Sioje patydiq situacijoje:

Veiksmq po [vykio, planas su:

Vaiku patyrusiu patydias/smurt4:

Vaiku, kuris tydioj osi/smurtavo :

Stebetojais:

Patydiq dalyviq tevais:

Kitais mokyklos darbuotojais:

Kita (ira5yti):


